GAS

2.3

Zpráva z dozoru č. 8 l20I7 lKY

s.r.o.

Místo a rozsah odběru vzorků

V pruběhu dozoru byly porovnány namátkově vybrané výrobky ze skladu žadatele
s dokumentací v,ýrobku uloženou u CO pod evidenčnímčíslemCV - 114.

2.4

Zkušebnímetody

V pruběhu certifikačníhoprocesu nebyly provedeny žádnézkoušky smluvními
subdodavateli.

2.5

Porovnání vlastností certifikovaného výrobku
technickými a bezpečnostními parametry.

s

určenými předpisy

a

stanoven;foni

Na základě dokladů předložených v pruběhu dozoru nad dodržovánímpodmínek
rozhodných pro vydání certifikátu výrobku Betonová skříň pro HUP a porovnáním
shody certifikovaného qirobku s požadavky uvedenými v certifikačním programu
ě.20-01-2000/III Nadzemní skříně (přístřešky) lze konstatovat, že ýrobek vyhověl

těmto požadavkům.

3.

Seznam dokumentů ooužitých kvypracování závěrečného hodnocení

-

?

certifikační pro gram č. 20 -0 I -2000iIII Nadzemní skříně (přístřešky),
smlouva o provedení certifikace č.l5l2003,
pracovní postup ev. č. 1I4l2003 ze dne23. dubna2004,
stavební technické osvědčeníč. 050-009018, lydané TZÚS Praha, s. p. dne
3.března2003,
protokol o ověření shody typu výrobku č. 050-009020, vydaný TZÚS Praha, s. p.
dne 8. března2003,
požámě klasifikačníosvědčenípožfuníbezpečnosti Č. PK0-03-0501AO 204,
rrydané rZÚS Praha, s. p. dne 7. května 2003,
katalogový list,
zpráva o hodnoceníě. II4l2003,
certifikát o registraci č. 009212004 ze dne 24. 5. 2004,
protokol o zkoušce betonového přístřešku typu Q pro plynovou nebo elektrickou
instalaci č. .050 - 0l6075 vydaný TZUS Praha, s.p. dne 10. srpna 2007,
protokol o výsledku certifikace výrobku betonoý přístřešek č. 050 016076
rrydaný TZÚS Prah4 s.p. dne 15. srpna 2007,
certifikát č. 050 - 016077 pro betonový přístřešek vydaný TZÚS Praha, s.p. dne
17, srpna2007,
stavební technické osvědčeníč. 050 - 0I99l9 vydaný TZÚS Praha, s.p. dne 24.9.
2013,
protokol č. 050 - 0I992O vydaný TZÚS Praha, s.p. dne 24.9.20t3,
protokol o klasifikacipožérníbezpečnosti č. PK0-14-120lAO 204 z29.8.2014,
stavební technické osvědčení č. 050-019919 z24. 9.2013,
protokol o zkoušce betonového přístřešku pro plynovou nebo elektrickou instalaci
typu Q z24.9.2013,
návod namontáž,
katalogové listy,

-

